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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Co se vlastně v kulturáku opravovalo a rekonstruovalo jsme si připomněli v minulém
čísle. Další akcí s vydáním 107 tisíc korun byla úprava kluziště a zbudování studny (vrtu)
pro napouštění kluziště a v letních měsících napouštění koupaliště. Další akce byla
výstavba chodníku u kostela.
To bylo takové shrnutí práce jak starosty, obecního zastupitelstva, kulturní komise, tak i
práce hasičů a fotbalistů.
Poděkování patří nejenom těm, kteří se podíleli na uspořádání jednotlivých akcí, ale
všem, kteří byli i jinak nápomocní při pracích, které se dělaly.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
ještě do začátku minulého týdne se zdálo, že letos k nám ani zima
nepřijde. Než jsme se nadáli, tak přišly tuhé mrazy a napadnul i sníh,
takže hlavně děti z toho mají radost a mohou si užívat zimních
radovánek.
Do konce roku 2009 nám zbývá už jen několik dní, tak si můžeme
připomenout, co se vlastně za těchto dvanáct měsíců v naší obci
událo. Začneme třeba kulturními akcemi, kterých za poslední roky přibylo a hlavní podíl na
tom má kulturní komise.
V březnu se uskutečnil za hojné účasti a v příjemně vyzdobeném kulturním domě dětský
karneval, koncem tohoto měsíce to bylo pletení z pedigu. V dubnu bylo na pořadu plavání
rodičů s dětmi v hrotovickém bazénu. V květnu se náš Sbor dobrovolných hasičů stal
hostitelem okrskové soutěže v požárním sportu. Také v květnu se uskutečnil zájezd do
slavonického podzemí a na zříceninu hradu Landštejn. Velice pěkný výlet, i když trochu
deštivý. K prohlédnutí byly samorosty, bunkry u Slavonic, Landštejn a také slavonické
podzemí. V červnu se uskutečnilo v areálu koupaliště dětské odpoledne a účastnili jsme se
také dětského dne mikroregionu v Jakubově. V prázdninovém červenci byl pořádán
fotbalový turnaj účastníků krajských přeborů Mor. Budějovic, Frýdlantu nad Ostravicí, Staré
Říše a Tasovic. V září to byl tenisový turnaj litohořáků a rodáků z Litohoře. Začátkem října
jsme přivítali naše nové občánky
a 17. a 18. října se slavilo 120.
výročí
založení
Sboru
dobrovolných hasičů.
Poté v listopadu byla beseda
s důchodci a výroba adventních
věnečků. Prosincový zájezd do
Horáckého divadla byl jako
každoročně
příjemným
zpestřením. Ještě nás letos
čeká na Štědrý den zpívání
koled a na 2.svátek vánoční
turnaj ve stolním tenise.
A co se událo v tomto roce ze
strany zvelebení naší obce?
Rekonstrukce kulturního domu
byla s rozpočtem 4,8 mil. korun
v tomto směru největší událostí.
Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: ou-litohor@volny.cz www.obec-litohor.cz
Úřední hodiny: Pondělí: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod. / Středa: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod

Zasedání zastupitelstva
Listopad









Schválena smlouva o budoucí smlouvě pro zbudování plynového rozvodu u
koupaliště pro stavbu rodinných domků
Schválen prodej pozemku manželům Kolářovým tak, jak je v současnosti oplocen.
Zbývající část pozemku je potřebná k obsluze sousedních nemovitostí
Schváleny rozpočtové úpravy č.6 a 7
Bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce a nebylo shledáno závad
Žádost Ing. Šteflíčkové ohledně přístupové cesty k nemovitosti (garáži) zastupitelstvo potvrzuje, že přístup na pozemek je od nepaměti a nezbytný pro
napojení a obsluhu nemovitosti
Na koupališti byla zhotovena studna pro úpravu ledové plochy na hokejovém hřišti
a v letních měsících pro napuštění koupaliště
U kostela se buduje nový přístupový chodník, jak k asfaltové cestě u parku, tak
jako přístup od hřbitova
Zastupitelstvo si ukládá zpracovat rozpočet na rok 2010 na příští zasedání
Prosinec








Proběhlo schválení rozpočtu na rok 2010
Přijala se nová vyhláška o stanovení poplatku za komunální odpad s tím, že
poplatníkem je každá fyzická osoba a plátcem poplatku je vlastník nemovitosti
Další vyhláška byla přijata o poplatku z ubytovací kapacity a to 6,-Kč za každé
využité lůžko a den
Byla rozdělena inventarizace obecního majetku
Byla schválena úprava rozpočtu č.8
Dotace z Programu obnovy venkova, která by měla činit v roce 2010, bude
použita na výměnu oken v učebnách MŠ
Připravil Rostislav Šibor

CZECH POINT (pokračování)

Návrh rozpočtu na rok 2010
Rozpočtové příjmy
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmů práv.osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Poplatek za užívání veř.prostranství
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Příjmy z pronájmu
Dotace
Úhrn příjmů

Rozpočtové výdaje
Silnice , chodníky
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Základní škola
Činnost knihovny
Záležitosti kultury
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba míst.inž.sítí
Vodní díla
Soc.péče a pomoc starým a zdr.post.občanům
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Splátka úvěru
Výdaje celkem

800.000,50.000,900.000,1.700.000,500.000,70.000,2.500,8.000,2.000,260.000,70.000,220.500,4.583.000,-

500.000,25.000,40.000,800.000,10.000,143.000,40.000,100.000,900.000,330.000,5.000,450.000,320.000,10.000,260.000,500.000,150.000,4.583.000,-

Jako již v předešlých dvou číslech, tak i nyní několik málo
informací ohledně CZECH POINTU.
Zatím bylo zahájeno vydáváno listin na našem obecním úřadu
a to:
 Výpis z rejstříku trestů
Školení na další druhy listin bude probíhat od 12. ledna 2010. O zprovoznění
dalších služeb budeme opět informovat příště.
Rostislav Šibor

pod čarou
Chci vám napsat nejen o kouření
V jednom chladném podzimním ránu spěchali lidé
z autobusového nádraží každý do svého zaměstnání.
Hlouček dospívajících chlapců, as učňů zdejšího učiliště, si
neodpustil svou dávku nikotinu a zapálili si přímo na
autobusové zastávce v družném rozhovoru. Dva strážníci
městské policie na pravidelné obchůzce hochy upozornili
na to, že na autobusovém nádraží je zákaz kouření.
Vyzvali je, aby šli dokouřit jinam a neodhazovali
nedopalky. Hoši tedy zamířili za roh a potom odešli.
Přesto, že mladíci uposlechli a dodrželi nařízení, je
autobusové nádraží plné nedopalků od nevychovaných
kuřáků. A mezi nimi jsou i starší řidiči autobusů, kterým je
tento zákaz lhostejný.
My si pamatujeme, že režim, ve kterém jsme vyrůstali – my starší generace - , byl
plný příkazů a zákazů a že se nám to zajídalo. Ale to neznamená, že tito kuřáci mají
výjimku a mohou si dělat to, co ostatní ne, co mnohým vadí, co ohrožuje plíce
ostatních spoluobčanů. Všichni jsme chtěli svobodu, ale bezmeznou, či anarchii. A je
jen na nás samotných, jak budeme zákony dodržovat a zároveň i pořádek a čistotu
nejen ve svém svědomí, ale i všude kolem sebe.
Myslete na to, prosím, a já si přeji, aby se to nám všem co nejvíce v příštích letech
dařilo.
T. Navrátilová

A já se připojuji s možná již otřepanou frází:
„ svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého“
Z. Bulička

Zveme na kulturní, společenské, zábavné a sportovní akce
Štědrovečerní zpívání
V podvečer na Štědrý den si přijďte zazpívat, nebo jenom poslechnout
koledy k vánočnímu stromu ke škole. Začátek bude po skončení mše
v kostele kolem 16. hodiny. V případě nepříznivého počasí se bude
koncert konat v kostele.

Doprava
Instalace dvou radarů umístěných na kraji obce proběhla
v červenci 2006. Tentokrát zde máme porovnání prvních
údajů naměřených před třemi lety a údajů letošních. Téměř
v každém vydání novinek přinášíme graf průjezdu vozidel, a
téměř vždy se přesvědčujeme o tom, že hustota dopravy je stále vyšší.
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
V sobotu 26. prosince se uskuteční v místním kulturním domě turnaj
ve stolním tenise. Zúčastnit se může každý občan nebo rodák
Litohoře. Pro úspěšné soutěžící bude připraven jako obvykle
putovní pohár a drobné ceny.
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Silvestrovský fotbálek
Na místním fotbalovém hřišti bude sehrán od 10 hodin silvestrovský
fotbálek. Všichni fotbalisté, fanoušci i příznivci jsou zváni.
Hrát se bude za každého počasí.
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Stavby ze sněhu
Za příznivých sněhových podmínek se v lednu uskuteční
soutěž o nejhezčí stavbu ze sněhu. Místo konání bude na
fotbalovém hřišti.
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Přesnější termín bude ještě upřesněn.

119
102

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

Turnaj v mariáši „U Nováků“
V sobotu 12. prosince 2009 se v motorestu U Nováků uskutečnil 13. ročník
Vánočního turnaje v mariáši. Celkem se zúčastnilo 24 hráčů z poměrně širokého okolí.
Soutěžilo se v jednotlivcích a v tříčlenných družstvech. Litohoř zastupoval Marek
Šafrata, který se umístil v jednotlivcích na 13. místě a Aleš Daněk skončil na 20. místě.
Zvítězil Vladimír Nerada ze Znojma. V družstvech, kterých soutěžilo 8 zvítězili
mariášníci z Třebíče, 2. místo obsadilo Znojmo a 3. Blížkovice. Naše družstvo ve
složení Marek Šafrata, Aleš Daněk a Stanislav Gröling se umístilo na 6. místě.
Rostislav Šibor

Hasičský ples
Hasičský ples se uskuteční v sobotu 6.února v kulturním domě.
Hrát bude skupina Genetic.
Vzpomínkový ples
V pátek 19. března 2010 se uskuteční Vzpomínkový ples
„Novák zpívá Nováka“.

Podzim v MŠ

Betlém
Vánoční betlém to je klasický symbol
Vánoc, který příjemně umocní vánoční
náladu.
Betlém
je
vyobrazení
znázorňující Svatou rodinu. Právě
narozený Ježíš leží v jesličkách a Panna
Maria a svatý Josef o něj pečují.
Velice pěkný betlém můžete vidět na
okraji parku v naší obci u Kadlecových,
který zde postavili Lenka Venhodová,
Hela Jelínková, Tomáš Dresl a
nápomocní jim byli Josef Venhoda st. i
ml., za což všem patří poděkování.
Zvířátka i postavičky si vyrobili svou
nápaditostí. Možnost zpracování na dílně i materiál, co byl potřeba, jim poskytnula
firma Liton, za což patří poděkování p.Kowalczykovi.

Tak tedy konečně padá
T. Navrátilová
V ranním bezvětří se rozpadal
lehký, jemňoučký a bílý
přikryl cestičku ke dříví
a sněžení pořád sílí.
Tak tedy konečně padá.
Štěně nechápe vánoční kouzla.
Zima je právě mladá
a z obzoru k nám sklouzla.
Ta věčná touha bílé vánoce
od dětství radostné a veselé.
Střechy už všechny zapadaly
a sváteční jedle čeká i v kostele.

Co je nového v MŠ? Do naší školky
přibyli dva noví žáčci, díky nimž se počet
dětí zvýšil na 27. Ani chladný podzim nijak
neovlivnil předvánoční aktivitu v mateřské
škole. Pro děti byl jako každý podzim
přichystán bohatý a aktivní program.
4. října děti z MŠ vystoupily s recitačním
pásmem při příležitosti vítání občánků a
další vystoupení na sebe nenechala
dlouho čekat. 17. října oslavil litohořský
sbor dobrovolných hasičů 120. výročí
svého založení. Při této příležitosti děti
z MŠ
vystoupily společně se svými
kamarády ze základní školy s kulturním pásmem plném básní a scének. 7. listopadu
naše děti účinkovaly na tradičním posezení s důchodci. Měsíc prosinec s sebou již
přináší vánoční atmosféru, která má přímo zásadní vliv na dění v mateřské škole. 3.
prosince se všechny děti staly hlavními aktéry tradičního „zdobení perníčků“, při kterém
děti nezdobily jen perníčky, ale vyráběly celou řadu ozdobných předmětů s vánoční a
mikulášskou tématikou. Jejich výrobky byly využity na výzdobu celé mateřské školy,
některé si děti odnesly domů. 4. Prosince se děti mohly těšit na každoroční mikulášskou
oslavu. Do školky opět po roce k radosti všech zavítal Mikuláš. A byla to opravdu vzácná
a milá návštěva. Mikuláš si s dětmi zazpíval, zatančil a povídal o splněných či zatím
nesplněných přáních. V závěru setkání děti odměnil balíčky plnými překvapení. Mikuláše
letos opět velmi hezky a věrně ztvárnila studentka gymnázia Markétka Tučková, které
patří velký dík. 6. prosince se v kulturním domě konala tradiční vánoční besídka, které
se jako účinkující účastnily děti obou litohořských škol. Děti v převlecích za čerty či
anděly představily program plný říkadel, tanců a scének, který se jistě velmi líbil, neboť
publikum účinkující co chvíli odměňovalo potleskem. 10. Prosince se děti z naší MŠ
zúčastnily respektované recitační soutěže „Upovídaný budíček“, které pro děti
předškolního věku organizuje Dům dětí a mládeže v Moravských Budějovicích. Ve velmi
silné konkurenci 17 malých recitátorů se litohořští rozhodně neztratili a získali několik
pěkných umístění. Celkové druhé místo obsadila Terezka Kabelková a na pěkném
pátém místě skončila Nikolka Řepová.
Nejkrásnější svátky v roce jsou již opravdu za dveřmi a já bych touto cestou chtěla za
kolektiv zaměstnanců MŠ popřát všem krásné a klidné vánoční svátky, bohatou koledu
a šťastný Nový rok.
Jiřina Kostelecká (ved. učitelka)

Hokej
Od posledního vydání Novinek odehrálo litohořské mužstvo 5 celkem vydařených
zápasů. Kromě zápasu s Lukovem, který byl poznamenán vysokou marodkou a
celkem nevhodným hracím časem se dařilo. Účast je velmi dobrá a v týmu panuje
dobrá nálada. Je škoda, že z bojů je prozatím vyřazen obětavý obránce Milan Křikava
pro zranění ramene. Doufáme, že se brzy opět objeví na ledě.

Předvánoční setkání rodičů s dětmi
a učitelským sborem ve škole
Již
poněkolikáté
se
v pondělí
uskutečnilo toto neformální posezení. Děti
měly připraveno krátké pásmo koled,
které samostatně a velmi pěkně v úvodu
zazpívaly rodičům a poté všichni společně
vytvořili hezkou dekoraci - vánoční
stromeček z šišek a medvídka z oříšků.
Rodiče si mohli prohlédnout také ostatní
výtvory svých ratolestí a hezkou výzdobu
školy.
Zdeněk Bulička

Beseda s důchodci
Nedělní odpoledne 8. listopadu 2009 strávila část litohořských občanů důchodového
věku v místním kulturním domě. Obecní úřad pro ně uspořádal každoroční besedu
s důchodci. V úvodu vystoupily děti z místní mateřské a základní školy s pásmem
básní, písní a tanečků. Všichni se pomocí promítaných fotografií seznámili s děním
v obci od minulého setkání a starosta obce p. Kašík seznámil přítomné s plány obce
do budoucna.

Zápasy jsou rozlosovány následovně:
Litohoř
Rafani
Westige
Litohoř
Litohoř
Č. Hrádek
Litohoř
Panteři
Lukáš „B“ Litohoř
Lukov
Litohoř
Litohoř
Vícenice
Litohoř
Vranín
Krnčice
Litohoř
Dědice
Litohoř
Litohoř
Agros

2
7
5
2
3
7
8

:
:
:
:
:
:
:

1
2
2
4
3
2
3

Výsledky Městské ligy je možné sledovat na www.hokej-mb.cz .

Jakápak nás čeká zima ?

( z obecní kroniky )

před 40ti lety to bylo takhle:
Zima 69/70 byla velice dlouhá, s velikým množstvím sněhu.,
kterého u nás napadlo asi 1m. Sníh způsobil vážné dopravní
potíže, nebylo snadné ho odstraňovat ze silnic, z tratí železniční
dopravy. Taková záplava sněhu už nebyla mnoho let. Zvláště
v únoru padal sníh neustále a kolem 8. března sněhu stále
přibývalo. Uhlí bylo nedostatek, zásobování vázlo. Pro množství
sněhu a nedostatek uhlí byly prodlouženy zimní prázdniny ve
školství o 14 dní. Jaro nadešlo až velmi pozdě, koncem dubna
začaly jarní práce na polích. Jaro bylo chladné a deštivé.
Teprve v červnu bylo teplé počasí.

Milí čtenáři, vážení litohořští,
Spisovatel Zdeněk Pluhař ve svém románu "Ať hodí kamenem" napsal: " ... Kdo neumí
odpouštět, boří most, po kterém sám bude muset jednou jít, protože každý člověk
někdy potřebuje odpuštění ..."
A tak Vám přeji, abyste své spory vyřešili v dobrém a tyto svátky Kristova narození
prožili v klidu a míru široké rodiny, ve vzájemné toleranci a úctě jeden k druhému. A ať
jste si stejně milí a blízcí i v dalším roce, protože štěstí nejsou nesplněné sny, ale
splněné povinnosti.
T. Navrátilová.

Devítka
Devítka na konci letopočtu bývala v české
historii synonymem k něčemu neobvyklému,
často znamenala změnu nebo nějaký historický
mezník. Mezníky to bývaly kladné i tragické.
Předposlední rok 69 proběhl ve znamení tzv.
normalizace a potlačení dozvuků Pražského
jara. Na dokreslení krátký úryvek z obecní
kroniky roku 69: „Uklidnění“ – politická situace
se uklidňovala. Kom. strana Česk. se zbavovala lidí, kteří se straně zpronevěřili“. Ani
obecní kronice malé vísky jako je Litohoř, se nevyhnulo politické dusno tehdejší doby.
Poslední změna v roce 1989 však byla pro většinu
z nás jistě tím šťastnějším mezníkem. Již 20 let si o
sobě můžeme rozhodovat sami. Můžeme volit, koho
chceme a můžeme také k volbám nejít a nikomu se
za to nic nestane. Již není třeba volit strany Národní
fronty a chtě nechtě potvrzovat vedoucí úlohu
Komunistické strany. Máme za sebou 20 let
demokratického vývoje. 20 let, které jsou, jak
doufám, pro většinu z nás dobou pozitivního rozvoje
společnosti nejenom na republikové úrovni, ale na
úrovni obecní. Máme dnes větší možnosti jak si tu
naši vísku zvelebit a můžeme se sami rozhodnout, kterým směrem půjdeme.
Samozřejmě, že dvě uplynulé dekády nebyly roubeny pouze samými pozitivy.
Nadělalo se mnoho chyb, ale jsem přesvědčen, že to dobré převažuje. Sám nepatřím
ještě k žádným pamětníků, mohu však srovnávat léta sedmdesátá a osmdesátá s tím,
co přišlo po listopadu 89 a nedá mi, abych tímto nepřipomněl všem, kteří by chtěli
smutnit po dobách, kdy zdravotnictví bylo „zadarmo“ a všichni se měli „dobře“, že
„zadarmo“ není nic a pokud se všichni měli „dobře“, tak jenom proto, že netušili, že jiní
a jinde se mají mnohem lépe a především, že si mohou svobodně říkat a dělat v
mezích zákona a slušného chování co chtějí. A pokud je někde něco „zadarmo“, je to
vždy podezřelé a nenese to nic dobrého.
Naše díky jistě patří především těm, kteří i
za minulého režimu věděli, kde je pravda a
nebáli se za ni bojovat. Velmi často za to
zaplatili svojí kariérou, zdravím a bohužel i
životem. Z naší obce bylo za komunistických
represí v padesátých letech vystěhováno „v
zájmu lidu“ třináct rodin a někteří platili i daň
nejvyšší. Vzpomenul bych pana Gustava
Smetanu, který byl krutě mučen a posléze
popraven nebo pana Františka Dvořáka, který
byl v babických procesech odsouzen na 20let a
zemřel ve vězení.
Zdeněk Bulička

